
Určenie dĺžky vodiacej koľajnice Hörmann  

Garážové brány sú rôznych výšok. Čím je brána vyššia, tým viac musí pohon garážových brán 

zatiahnuť bránu do garáže. Preto existujú rôzne dĺžky koľajníc, ktoré Hörmann nazýva K, M alebo 

L koľajnice. Jediným rozdielom medzi koľajnicami je ich dĺžka. 

 

 

Ako určiť dĺžku koľajnice 

1. Vyberte typ garážovej brány 

2. Určite typ kovania pre sekcionálne brány 

3. Zmerajte existujúcu výšku brány 

4. Vyberte dĺžku koľajnice podľa výšky brány a prípadne podľa druhu kovania 

5. Určite celkovú dĺžku pohonu 

6. Dbajte na voľný priestor pri garážových bránach 

  
 

 

 

 



1. Vyberte typ garážovej brány 

 

Aby ste mohli zvoliť správnu dĺžku koľajnice pre plánovaný elektrický pohon garážových brán od 

spoločnosti Hörmann, musíte najskôr vedieť, aký typ garážovej brány máte. Pri výklopných 

bránach pozostáva celá brána z jedného krídla, ktoré sa ako celok vyklopí nahor a do garáže. 

Sekcionálne brány sa naopak skladajú z niekoľkých segmentov, ktoré sú vytiahnuté hore a do 

garáže. Sekcionálne brány môžu byť vybavené rôznymi kovaniami, ktoré sú vysvetlené v 

nasledujúcej časti. Ak máte výklopné brány, môžete preskočiť bod 2 a prejsť priamo na bod 3. 

 

 

2. Pri sekcionálnej bráne zvoľte typ kovania 

 

 

Sekcionálna brána                     Výklopná brána 

Kovanie Z        Kovanie N           Kovanie L   Kovanie H 
kovanie s ťažnými      normálne kovanie              kovanie pre nízky preklad kovanie vedené do 
pružinami       s techniku torzných         s technikou torzných výšky, s technikou 
        pružín          pružín   torzných pružín  
 výšky pružinami           s technikou torzných     s technikou torzných   s 
technikou torzných 
           pružín       pružín   pružín 



Pre typ kovania je vždy rozhodujúca poloha pružiny, ktorá je zodpovedná za vyváženie ťažných 

a tlačných síl. Výklopné brány a sekcionálne brány s kovaním Z (kovanie s ťažnými pružinami) 

majú vždy ťažné pružiny alebo balíky pružín. Tieto sú umiestnené vertikálne vľavo a vpravo 

pred bránovým rámom. 

Všetky ostatné sekcionálne brány Hörmann sú vybavené torznými pružinami na vodorovnom 

pružinovom hriadeli. Poloha tohto pružinového hriadeľa určuje typy kovania N (normálne 

kovanie), kovanie L (kovanie pre nízky preklad) a kovanie H (kovanie s do výšky vedenými 

vodiacimi koľajnicami). 

Typy kovaní 

Typ kovanie Označenie Hörmann Umiest.pruž. hriad. / ťaž.pružín 

Kovanie Z Kovanie s ťažnými pružinami Na boku na bráne 

Kovanie N Normálne kovanie Vpredu hore na hrane prekladu 

Kovanie L Kovanie pre nízky preklad Vzadu hore 

Kovanie H Do výšky vedené kovanie Vpredu hore ďalej za hranu prekladu 

 

 

3. Zmerajte výšku brány 

Existujúca výška garážovej brány hrá pri určovaní požadovanej dĺžky koľajnice hlavnú úlohu na 

rozdiel od šírky garážovej brány. Preto by ste mali starostlivo zmerať presnú výšku garážovej 

brány od hornej hrany po spodnú hranu a použiť ju v nasledujúcej tabuľke. 

 

4. Zvoliť dĺžku koľajnice podľa výšky brány a príp. podľa typu kovania 

Vhodná dĺžka koľajnice je uvedená v technickom liste pre garážovú bránu Hörmann. V 

opačnom prípade sa pri určovaní požadovanej dĺžky koľajnice musí najskôr zaznamenať model 



brány a výška brány. S týmito informáciami a typom kovania pre sekcionálne brány môžete v 

nasledujúcej tabuľke ľahko určiť požadovanú koľajnicu Hörmann. 

Typ brány/ druh kovania Výška brány Koľajnica 

Výklopné brány Berry (N80 a DF98) 
Sekcionálne garážové brány s kovaním N 
Sekcionálne garážové brány s kovaním Z, L, H 

do výšky 2500 mm  
do výšky 2250 mm  
do výšky 2125 mm  

K 

Výklopné brány Berry (N80 a DF98) 
Sekcionálne garážové brány s kovaním N 
Sekcionálne garážové brány s kovaním Z, L, H 

do výšky 2750 mm  
do výšky 2500 mm  
do výšky 2375 mm  

M 

Sekcionálne garážové brány s kovaním N, Z, L, H do výšky 3000 mm  L 

 

Rôzne dĺžky koľajníc prispievajú k optimálnemu sledu chodov pri otváraní a zatváraní 

garážových brán. Koľajnice pohonu Hörmann v rôznych rozmeroch svojich dĺžok koľajníc 

navyše podporujú trvácnosť a tým aj životnosť garážových brán. 

Keď sa mechanizmus brány aktivuje pohonom garážovej brány, sily, ktoré by sa nemali 

podceňovať, sa uvoľňujú v závislosti od hmotnosti brány a jej ľahkého alebo ťažkého chodu. 

Použitie jednodielnej koľajnice s príslušnou dĺžkou koľajnice významne znižuje náchylnosť na 

opotrebenie. 

Vodiaca koľajnica si ideálne nájde miesto, kde je možné rovnomerne rozložiť ťažné sily, aby sa 

zabránilo predčasnému opotrebovaniu koľajníc. Sily pôsobiace na bránový mechanizmus sa 

dajú zvyčajne optimálne rozdeliť cez stredovo namontované koľajnice. 

 

5. Určite celkovú dĺžku pohonu 

Je potrebné si uvedomiť, že dĺžka koľajnice a celková dĺžka vrátane pohonu nie sú 

rovnaké! Celková dĺžka je výsledkom kombinácie čistej dĺžky koľajnice s vyčnievajúcou časťou 

hlavy pohonu. V prehľade sa rozdiel nemusí javiť príliš veľký, treba ho však stále brať do úvahy 

s ohľadom na požadovanú montážnu hĺbku! 

 

 

   



 Výklopné brány 
(výklopné brány resp. brány 
Berry) 
do výšky 2500 mm  

 Sekcionálne brány 
s pruž.hriadeľom vpredu hore 
do výšky 2250 mm  

 Sekcionálne brány 
s pružinami na boku alebo 
vzadu hore 
do výšky 2125 mm  

 Výklopné brány 
(výklopné brány resp. brány 
Berry) 
do výšky 2750 mm  

 Sekcionálne brány 
s pruž.hriadeľom vpredu hore 
do výšky 2500 mm  

 Sekcionálne brány 
s pružinami na boku alebo 
vzadu hore 
do výšky 2375 mm  

 Výklopné brány 
(výklopné brány resp. 
brány Berry) 
do výšky 3000 mm  

 Sekcionálne brány 
pre všetky typy kovaní 
do výšky 3000 mm  

 

6. Zohľadnite voľný priestor pri garážových bránach 

Pri inštalácii sa uistite, či je pod stropom garáže požadovaný priestor. Minimálne rozmery 

nájdete na obrázku nižšie. 

 

 

 

Voľný priestor pre 
výklopné brány 

(obrz.vľavo) 

Voľný priestor pre 
sekcionálne brány  
(obrázok v strede) 

Voľný priestor pre 
sekcionálne brány  

(obrázok vpravo) 

N80 0 mm S kovaním N 
výška stropu = 
rastrový rozmer výška 
+210 mm 
  

0 mm s kovaním Z  
výška stropu = 
rastrový rozmer 
výška +115 mm 

15 mm 



N80, motív 905, 
motív 941 alebo 
drevená výplň 

15 mm s kovaním H 0 mm s kovaním L  
výška stropu = 
rastrový rozmer 
výška +115 mm 

15 mm 

DF 98, DF 95, DF 
80 

65 mm 

 Voľný priestor pre cudzie 
výrobky 

 Medzi najvyšším 
bodom brány a 
stropom 

30 mm 

 

 

Systémy pohonov Hörmann 

Systém pohonu brán Hörmann sa sústreďuje na to podstatné. Jeho mechanika používa bránu, 

kompaktný pohon s garážovou bránou a koľajnicu príslušnej dĺžky iba ako pevne spojené 

jednotky. Funkčný sled preto nemôže byť narušený inými ovládacími prvkami alebo spojovacími 

vedeniami. Vďaka dômyselnej kombinácii jednotlivých komponentov do niekoľkých častí je 

montáž tiež rýchla a ľahká. 

Koľajnice sú k dispozícii v rôznych dĺžkach - K, M a L - takže aj pri obzvlášť vysokých bránach 

stačí iba jedna koľajnica. 

Platí nasledujúce: čím vyššia je garážová brána, tým viac pohon zatiahne garážovú bránu 

dovnútra. To vysvetľuje rôzne dĺžky koľajníc: 

• koľajnica K 

pre malé brány do výšky 2125/2250/2500 mm 

• koľajnica M  

pre stredne veľké brány do výšky 2375/2500/2750 mm 

• koľajnica L  

pre veľké brány do výšky 3000 mm 

Maximálne odlišné výšky medzi bránami závisia od príslušného typu garážovej brány. Výklopné 

brány, ako sú výklopné brány Hörmann alebo brány Berry, majú zvyčajne o niečo väčší priestor 

na pohyb ako sekcionálne brány Hörmann, ktoré sú zhora opatrené pružinovým hriadeľom 

alebo zhora alebo zboku pružinami. Typ kovania - N, Z, L alebo H - má vplyv aj na maximálnu 

výšku brány, a tým aj na potrebnú dĺžku koľajnice. 

Koľajnica pohonu Hörmann ako kompletná sada 

Koľajnice pohonu Hörmann sú k dispozícii ako kompletné sady spolu s pohonom garážových 

brán, pričom sú samozrejme k dispozícii všetky dĺžky koľajníc K, M alebo L. Ak je potrebné 



koľajnicu neskôr vymeniť, dá sa ľahko doobjednať ako jeden kus v požadovanej dĺžke koľajnice. 

Majitelia garážových brán Hörmann si môžu byť istí, že aj pri bránach zo staršej série budú po 

mnohých rokoch k dispozícii koľajnice pohonu v požadovaných dĺžkach koľajníc. 

Na jednej strane spoločnosť Hörmann neustále vyvíja svoje výrobky, ale nezanedbáva svoje 

predchádzajúce výrobky, aj keď sa jedného dňa už nevyrábajú. To tiež znamená, že spoločnosť 

Hörmann zostáva verná svojmu princípu trvalej udržateľnosti. Nielen výrobné procesy 

prebiehajú spôsobom, ktorý šetrí zdroje, pokiaľ ide o úspory materiálu a energie. Dlhá 

užitočnosť výrobkov Hörmann je založená na mimoriadne dlhej možnosti doobjednania 

náhradných dielov - napríklad koľajníc pohonu v správnej dĺžke. 

 


